
Welke regels gelden er voor mijn bijstandsuitkering? 
 

Heb jij een bijstandsuitkering aangevraagd? De gemeente beoordeelt het recht op en de hoogte van 

de bijstandsuitkering. Als je een bijstandsuitkering krijgt, moet je je aan een aantal regels houden. Het 

kan namelijk grote gevolgen hebben als je je hier niet aan houdt. Wil jij weten welke regels er gelden? 

Lees dan snel verder!  

Het zoeken van werk  

Vanaf het moment dat jij bijstand aanvraagt, moet je je inzetten om betaald werk te vinden en te 

houden. Wanneer jij bijvoorbeeld een betaalde baan krijgt aangeboden, moet je deze aannemen. Het 

kan ook zo zijn dat je je moet inschrijven bij een uitzendbureau. Daarnaast moet je meewerken aan de 

ondersteuning van de gemeente op het gebied van het vinden van werk. Je moet er ook voor zorgen dat 

je qua gedrag en uiterlijk het krijgen van werk niet belemmert.  

Ook moet je bereid zijn maximaal drie uur per dag te reizen als dit nodig is om werk te krijgen.  

Tot slot moet je er alles aan doen om de benodigde kennis en vaardigheden te krijgen en te houden.  

Wanneer je niet aan bovenstaande verplichtingen voldoet, kan de gemeente de uitkering namelijk 

verlagen of zelfs stopzetten, tenzij jou niets verweten kan worden.  

Let op: deze arbeidsverplichting geldt niet voor alleenstaande ouders met de volledige zorg voor één of 

meer kinderen tot vijf jaar oud. Hiervoor moet je wel zelf een verzoek indienen bij de gemeente.  

Re-integratie  

Het kan zijn dat je een lange tijd niet hebt gewerkt. In dit geval is het de bedoeling dat je gaat re-

intrigeren, dit is dan ook verplicht. De gemeente kan jou hierbij helpen, door bijvoorbeeld 

vrijwilligerswerk of werk via een re-integratiebureau aan te bieden. Hiermee doe je werkervaring op. 

Ook is het mogelijk dat de gemeente jou een opleiding aanbiedt, wat de kans op werk vergroot.  

Tegenprestatie  

Je bent verplicht een tegenprestatie uit te voeren als de gemeente dat vraagt. Het gaat om onbetaalde 

en voor de samenleving nuttige activiteiten. Vrijwilligerswerk kan ook als tegenprestatie gezien worden.  

Inlichtingenplicht 

Wanneer je een bijstandsuitkering hebt, geldt voor jou een inlichtingenplicht. Dit betekent dat je alle 

veranderingen die eventueel van belang zijn voor jouw uitkering dient door te geven aan de gemeente. 

Je moet het aangeven als je inkomsten hebt, omdat bijvoorbeeld extra geld op je bankrekening is 

gestort. Daarnaast moet je het doorgeven als jouw leefsituatie verandert, bijvoorbeeld als je gaat 

samenwonen. 

Taaleis  

Om een bijstandsuitkering te krijgen, moet je de Nederlandse taal voldoende kunnen lezen en spreken. 

Wanneer jouw taalniveau onvoldoende is, moet je je inzetten dit te verbeteren. Jouw uitkering kan 

namelijk lager worden wanneer je je niet voldoende inzet om de Nederlandse taal te leren.  

Overige plichten 



✓ Wonen in Nederland. 

✓ Meewerken aan onderzoeken van de gemeente, zoals een huisbezoek. 

✓ Goed gedragen, bijvoorbeeld bij een sollicitatie en tegenover de gemeente. 

✓ Legitimatiebewijs tonen wanneer de gemeente hierom vraagt. 

✓ Vakantieplannen bespreken. Je mag namelijk maximaal 28 dagen per jaar op vakantie naar het 

buitenland.  

Gevolgen  

Wanneer je je niet aan de verplichtingen houdt, kan dit vergaande gevolgen hebben. Wanneer je 

bijvoorbeeld niet alle veranderingen doorgeeft en daardoor onterecht teveel geld ontvangt, moet je dit 

terugbetalen. Daarnaast kan de gemeente jou zelfs een boete opleggen. De kosten kunnen dus extreem 

hoog oplopen. Tot slot kan de gemeente zelfs bepalen jouw uitkering te verlagen of (tijdelijk) stop te 

zetten.  

Heb jij vragen over jouw uitkering of een andere juridische kwestie? Stel gerust uw vraag aan de HAN-

Rechtswinkel. Wij kijken graag of we jou kunnen helpen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


